
Naar de basisschool in Ieper?
 www.ieper.be/schoolkiezer

→  Is je kind geboren in 2021? 
→  Of gaat je kind naar een andere basisschool  

in het schooljaar 2023-2024?

 Voor sommige basisscholen in Ieper moet je voor 
 het schooljaar 2023-2024 je kind eerst aanmelden,  

daarna kan je inschrijven. 

Meld je aan vanaf 28 februari 2023



Wat betekent aanmelden?

Aanmelden betekent dat je vooraf aangeeft in welke school je je kind graag zou inschrijven. 
Zo verhoog je je kans om je kind in de school van je keuze in te schrijven. 
Je kan meerdere scholen aanduiden. 

Waarom moet je je kind eerst aanmelden?

Het kan dat een school (bijna) volzet is. Scholen die de inschrijvingen (misschien) moeten 
stoppen, werken daarom met een digitaal aanmeldsysteem. Zo krijgen alle ouders de kans 
om de school van hun voorkeur door te geven. De Vlaamse Overheid verplicht de scholen die 
overvol geraken om met een digitaal aanmeldsysteem te werken.

Eerst online aanmelden, daarna inschrijven op school.

Meld je kind digitaal aan via www.ieper.be/schoolkiezer.
Dit kan vanaf 28 februari 2023 om 12 uur tot en met 21 maart 2023 om 12 uur.

Alleen bij deze Ieperse basisscholen 
moet je je kind EERST online 
aanmelden voor je kan inschrijven:
 • GO! Basisschool De Minnetuin
 • GO! Freinetschool De Tierlantuin
 • VBS Sint-Michiels & Sint-Vincentius
 • VBS Lyceum-Heilige Familie- 
  Oude Veurnestraat
 • VBS Sint-Jozef
 • VBS Immaculata
 • VBS Sint-Jan
 • VKS Augustijntje
 • VBS Capucienen
 • Koningsdale Steinerschool Ieper

Bij deze Ieperse basisscholen moet je 
je kind NIET online aanmelden voor je 
kan inschrijven:
 • GO! Basisschool Groei
 • VBS Het Nestkastje Dikkebus
 • VBS De Schatkist Hollebeke
 • VBS Het Wijland Voormezele
 • GVB Boezinge-Zuidschote
 • VBS Elverdinge-Brielen
 • VBS De Vlam Vlamertinge
 • BuBaO Het Vlot
 • MPI GO! Westhoek De Klaproos

Belangrijk



→ ... gaat al naar een basisschool en blijft in dezelfde basisschool. Je hoeft niks te doen.

→ ... verandert in het schooljaar 2023-2024 van school en gaat 
naar een Ieperse basisschool ZONDER aanmeldsysteem?

Je schrijft je kind meteen 
in op de school zelf.

→  ... start in het schooljaar 2023-2024 voor het eerst op een  
Ieperse basisschool MET aanmeldsysteem.

→  ... verandert naar een Ieperse basisschool MET aanmeldsysteem?

Meld je kind eerst online 
aan. Zo ben je zekerder van 
een plekje op de school van 
je voorkeur.
Online aanmelden kan tussen 
28 februari 2023 (12 uur)
en 21 maart 2023 (12 uur).

Je kind...

Aanmelden doe je zo:

1   Surf naar www.ieper.be/schoolkiezer.

2   Dit heb je nodig:
   • Jouw identiteitskaart en bijbehorende PIN-code  

  of ItsMe of e-mailadres
  • het rijksregisternummer** van je kind(eren) 

  ** Heeft je kind geen rijksregisternummer? Mail naar onderwijs@ieper.be.

 

3   Vul per kind het online aanmeldformulier in.
 Hulp nodig bij het aanmelden? Contacteer eerst de school van je voorkeur of  

onderwijs@ieper.be. Je kan fysiek terecht op de infopunten achteraan deze brochure.

4   Na 21 maart 2023 wordt er een rangorde per school gemaakt.
 Zo wordt de rangorde gemaakt:
 •  Eerst krijgen kinderen uit hetzelfde gezin uit dezelfde school (broers en zussen),  

 en kinderen van personeelsleden uit dezelfde school voorrang.
 •  Daarna wordt rekening gehouden met de schoolkeuze.
 •  Verder wordt er rekening gehouden met de afstand van je woonplaats of werkplek tot de 
  school van je keuze.
 •  Staan er na deze stappen nog kinderen op dezelfde plaats op de lijst? 
  Maar zijn er niet voldoende plaatsen meer? Dan beslist het lot.

5   Ten laatste op 21 april 2023 ontvang je een brief met het resultaat van de aanmeldprocedure. 
Dan weet je op welke school je je kind kan inschrijven.

6   Tussen 24 april 2023 en 15 mei 2023 schrijf je je kind in op de school die je na de 
aanmeldprocedure is toegekend.

Zo werkt het:



Veelgestelde vragen

>  Op welke leeftijd gaat je kind voor het eerst naar school?

  Voor het eerst naar school op

 Geboren voor of op 01/03/2021 na zomervakantie           01/09/2023

 Geboren voor of op 08/05/2021 na herfstvakantie           06/11/2023

 Geboren voor of op 10/07/2021 na kerstvakantie            08/01/2024

 Geboren voor of op 01/08/2021 1ste schooldag februari 01/02/2024

 Geboren voor of op 07/09/2021 na krokusvakantie          19/02/2024

 Geboren voor of op 19/10/2021 na paasvakantie             15/04/2024

 Geboren voor of op 30/11/2021 na Hemelvaart               13/05/2024

 Geboren voor of op 31/12/2021 na de zomervakantie in 2024 02/09/2024

>  Bepaalt het moment waarop je je kind online aanmeldt de plaats in de rangorde? 
Nee. Het tijdstip en de datum waarop je aanmeldt beïnvloeden de rangorde niet. 
Je moet je kind wel online aanmelden voor 21 maart 2023 om 12 uur.

> Ben je verplicht om je kind in te schrijven in de school die het aanmeldsysteem bepaalt?
Nee. Je kan je kind in een andere school inschrijven. 

• Kies je een school ZONDER aanmeldsysteem? Dan neem je rechtstreeks contact op met de 
school om je kind in te schrijven.

• Kies je een andere school MET het aanmeldsysteem? Dan kan je pas vrij inschrijven na 23 mei 
2023. Op voorwaarde dat er nog plaats is op de school.

>  Wat als er geen plaats meer is in de school van mijn voorkeur?
Je krijgt een weigeringsdocument. Je komt terecht op de wachtlijst voor de school. Komt er toch een 
plaatsje vrij in de school van je keuze? Dan neemt de school rechtstreeks contact met je op.

> Wat als je je kind niet aanmeldt voor een school MET aanmeldsysteem?
Vanaf 23 mei 2023 kan je je kind inschrijven in de school, wel op voorwaarde dat er nog vrije 
plaatsen zijn. Je neemt rechtstreeks contact op met de school. Houd er rekening mee dat er 
misschien geen plaats meer zal zijn in de school van je voorkeur. Voor de zekerheid meld je je kind 
beter aan via www.ieper.be/schoolkiezer.

Meer informatie of hulp? 

Heb je nog vragen? Vanaf 28 februari kan je in eerste instantie terecht bij de school waar je jouw kind wil 
inschrijven. Daarnaast kan je terecht via onderwijs@ieper.be.

Heb je van iemand hulp nodig bij het aanmelden zelf tussen 28 februari & 21 maart? Hier kan je terecht:

De Wissel - Grachtstraat 15, 8900 Ieper  
(breng gerust de kinderen mee, er is een kinderhoek)

 • Vrijdag 3 maart: 11-16.30 uur
 • Dinsdag 7 maart: 14-18 uur
 • Dinsdag 14 maart: 14-18 uur

De Bibliotheek Ieper - Weverijstraat 9, 8900 Ieper 

 • Maandag-vrijdag: 10-12 uur / 13-19 uur
 • Zaterdag: 9-12 uur


